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Por membroj de «Flandra Ligo Esperantista» senpage
Poŝtĉeko : 2321.50 de Flandra Ligo Esperantista, Kortrijk

tol «nzc- ai» om neut «mi
#

Hiermede wordt herinnerd aan diegenen welke nog niet hun 
abonnementsprijs betaald nebben, dat zij dit onverwijld zouden 
doen door tusschenkomst van de plaatselijke afdeeling of recht
streeks op postchecknummer 2321.50 van Flandra Ligo Esperan
tista.

Aan een aantal samideanoj die om reden van werkloosheid 
of anders niet konden betalen, is verleden jaar een tijdland ons 
blad kosteloos toegestuurd geweest; deze zending wordt nu stop
gezet en we verhopen stellig dat niet één bewust esperantist zal 
voorhouden dat «de krisis» hem belet wekelijks 38 centiemen uit 
te sparen voor een abonnement...

Aan al dezen die op 1 Juli nog niet betaald hebben, zal eene 
postkwitantie van 20,75 fr. aangeboden worden.

Administrante.

A lai ic k  nqresanejT
Nome de la «Ostenda Grupo Esperantista» mi kore dankas 

vin pro via multnombra ceesto kaj via kunhelpo al la Ostenda 
kongreso. ói estis sukceso kaj mi esperas ke vi bone amuzis vin kaj 
ke viaj kongrestagoj estos al vi rememorindaj.

Sendube tiu kongreso imponis ĉe la ne-esperantistoj de nia 
urbo kaj ni ankaŭ ne dubas pri la favoraj sekvoj de ĝi.

Mian koran dankon al ĉiuj.
J. SNIJKERS.

Prezidanto de la organiza kómitato 
de la 5a Flandra Kongreso de Esperanto.



la  unua k t in j a r p t r io J e
Antaŭ kvin jaroj kelkaj Flandraj samideanoj plantis etan, 

maldikan kreskaĵon «FLANDRA ESPERANTISTO». Sed kuraĝe, 
entuziasme ili prizorgis la planton, kiu tuj akiris pliajn branĉojn. 
Ciun jaron nova printempa sango plifortigis, pligrandigis la ver- 
dan kreskaĵon. Okazis ke malmola vetero de indiferenteco, de ma- 
lamo, de financaj malfacilaĵoj kurbigis la novan «Flandran Es
perantisten», ke ĝi riskis malaperi, morti.

Sed ĉiam denove kun flandra obstineco niaj samideanoj ven- 
kis la fatalajn fortojn. Kaj la eta plante iĝis arbo.

Tiu arbo ne estas centjara, (nur kvinjara!), ĝi ne estas forta 
kiel roko, ĝi ne estas impona kiel katedralo. Ĝi restas ĉiam kvazaŭ 
perdita meze la arbaro de flandraj ligoj, societoj, asocioj, grupoj. 
Tamen «Flandra Esperantisto» vivas, kreskas... Spite tio ĝi estas 
tro nekonata, tro forgesata, tro perdita!

Estas nun la tasko ŝanĝi tiun situacion.
La esperanta movado, ankaŭ la alilanda, la internacia, ordi- 

nare restas tro interne.
Depost la momento ke ni iĝis Esperantistoj, ke ni legis es- 

perantajn organojn, ke ni iris al kongresoj, ni ja vidis ke Espe
ranto vivas, progresas. Sed tro interne... Demandu tion al la be- 
daürinre tro granda nombro de samideanoj, kiuj post kelkuj 
monatoj iĝis denove indiferentaj, kiuj ne plu aliĝis al iu grupo, 
kiuj ne legas plu esperantajn gazetojn, kiuj denove vivas ekster 
la movado; vi konstatos ke ili preskaù nenion scias pri la 
verdstelan agadon. Kompreneble estas ankoraü pli malbona ĉe 
neesperantistoj.

Jes, Flandraj amikoj, en Flandrujo estas nia tasko ŝanĝi tiun 
staten.

Tamen, por tio necesas forta organo, forta organizo. Ni restu 
fidelaj, ne unu rajtas forlasi la vicojn, kaj tiuj kiujn la krizo 
trafis, estes helpataj de la aliaj. Sed ni devas puŝi Esperantcn 
ekster nia mallarĝa rondo. Tio estas persona tasko por ĉiuj el ni. 
Kia ajn ofico aû metic estas la nia, estes devo de Esperantisto 
enigi, konatigi Esperanton kaj ĝian movadon en ĉiuj rondoj. Uzi 
sian personan influon en sia ordinara ĉirkaŭaĵo ofte donos la plej 
neatenditajn rezultojn.

Speciale la geinstruistoj, kiuj feliĉe tiel grandnombre estas 
reprezentataj en nia movado, kapablas muite. Ofte ni spertis kion 
ebligis persona influo, persona iniciato. En multaj okazoj nur de- 
pendas de unu persono por akiri sukceson. Ni konatigu nian 
lingvon, nian lernadon al tiuj ĉi influriĉaj personoj. Nia lernado 
ne povas lasi ilin indiferente. En la hoaso nuna Esperanto devas 
altiri ĉiujn bonvolajn homojn, kiuj deziras pacon kaj prosperon.
La nuna mondkrizo estas sekvo de nekompreno, de malfidemo 
inter la popoloj; ĉiuj pravas kaj jesas tiun veron. Ni, Esperantis
toj devas indiki la vojon por rompi «la murojn de mil jaroj.»

Je tiu okazo ni atentu la kompetentuloj pri la valoro de la na-
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cia gazetaro. ĉiuj, kiuj povas influi gin ne restu senaga. Ne nur 
anoncetoj pri lokaj kunvenoj devas aperi en la gazetoj, ankau 
ciuj sukcesoj de Esperanto el en kaj eksterlando devas esti publi- 
kigataj por ke la neesperantista mondo scius ke Esperanto vere 
kapablas plenumi la taskon por kiu ĝi estis kreita.

Ni, Flandraj Esperantistoj, laboru ame kaj arde por tiu nobla 
tasko. La sekvontaj kvin jaroj, (kiu nuntempe ne havas kvinjar- 
plano?) ni klopodu tiel senlace, tiel entuziasme, ke la verdstela 
standardo post tiu periodo alte flirtu super nia lando, kvazaü la 
simbolo de bêla homama estonto, kvazaü lumturo kiu montros 
meze la malama maro la pacan havenon... Tiam Esperanto estos 
konata, ŝatata de ĉiuj kaj eniros en ĉiuj rondoj, en la vivo mem 
de l’popolo.

Ni havu unu volon kaj duoblan celon : sana interna esperanta 
vivo; superfluo de la neesperanta regiono flandra per la vivplena 
akvo de l’esperantismo.

EN FLANDRUJO VENOS NOVA SENTO.
TRA FLANDRUJO IROS FORTA VOKO :
NI VOLU, NI AGU, NI VENKOS, PER NIAJ FORTOJ : FLAN

DRA ESPERANTISTO, FLANDRA LIGO ESPERANTISTA !
POL VARENS.

K ilc lo  J e  9a P r e z îJ a n t o
eu mi denove danku la kongresintojn? Ne, car ĉiuj trovis re- 

kompencom pro sia kunlaborado en la plena sukeeso de nia Jubi
lea Kongreso; mi cetere en Oostende ĉiujn dankis kaj se mi iun 
forgesis mi pardonpetas. Mi nur volas nun riproĉi la liganojn kiuj 
ne partoprenis nian ĉiun jaran feston, se ne kaùzo sufice grava for- 
tenis ilin de Oostende. Ili faru riparon en Bruselo kaj jam de nun 
komencu la propagandon, ŝparu ĉiusemajne kelkajn frankojn por 
ebligi la partoprenadon al nia Sesa en la cefurbo. Ni ja ne forgesu 
ke ĝi okazos dum tre favora jaro, en la nia movado tre favoraj 
cirkonstancoj ; multaj fremduloj tiam vizitos la Mondekspozicion 
kaj ni devas klopodi atentigi ilin al nia movado dum niaj kon- 
grestagoj kaj eĉ antaüe. Ni zorgos por interesa programo, kaj la 
flandraliganoj zorgu por multnombra ĉeestado.

NIA SEPA : Jam de nun oni pensu pri nia Sepa Kongreso kaj 
la kandidatoj sin anoncu kiel eble plej frue por ke ili povu inter-
rilati kun la bruselaj amikoj por trastudi la organizadon de kon
greso.

Laborkunvenoj : mi ankaü atentigas la anojn al aranĝo de 
specialaj laborkunvenoj, la lundon matene, kiel jam nun FUKE 
faris, ankaü la geinstruistoj mi esperas en Bruselo, eble ankaü 
aliaj sekcioj kiuj havas specialajn interesojn pridiskutendajn en 
aparta kunveno : la skoltoj ekz., la kolektantoj, la radio-amikoj, 
la bibliotekistoj el la diversaj grupoj por diskuti denove la eblecon



%

de rondira biblioteko, k.t.p. Unuvorte ni ne nur amuzu, dancu, n i

lutiu, sed ankaŭ profitu la okazon de nia kunestado por diskuti : m

niajn komunajn interesojn kaj profitigi kaj disvastigi nian mova- } -sv 
don en ĉiujn kampojn. Flandraj libroj : por la libro-amantoj mi i irn 
povas denove priparoli 2 novajn librojn el la «Die Poorte»-serio, ii'
mendeblaj po 8 frankoj, Blijde Inkomstraat 77, Leuven : HINNIK X L V

ZEEHOND (Hnnik la Marhundo) bela hejmeca rakonto pri ia Ĵ c 
vivo de marfiŝkaptisto, de juna germana popola verkisto R. Kinau. * unx 
Ni ekkomprenas la malmolan vivon de tiuj homoj, kiuj luktas r i a i i  

kontraŭ la maro, kontraŭ la malriĉeco, kontraŭ la vivo, kaj kiuj um 
tarnen ŝatas tiun luktadon, kvankam ili samtempe restas prae j obic 
homoj kiel ni, kiuj suferas, ridas, trinkas, sentas kiel ni. *

Emociplena amrakonto intermiksas kaj igas la libron despli uqa; 
interesa. i

DE ZWARTE PIJL /  La nigra Sago /  de R. L. Stevenson. La j : J  .

verksito estas sufiĉe fama kaj por la pacamantoj mi diru ke li : s;
skribas pri milito sed en tia maniero ke ankaü ni, esperantistoj, 1 [Ote 
pacamantoj laüprincipe, povas ĝui la sangan rakonton, car li as- - p r  

pektigas la militon sub ĝia vera formo : profito kaj intereso de o 
kelkaj «eminentuloj». Ankaü citie la feliêa fino estas edziĝo de la \  cl 9. 
du geherooj kaj fino de la milito! Por pasigi kelkajn belajn horojn ni,/: 
da legado emociplena oni legu la «Nigran Sagon». j

Internacia Konferenco de la Militkontraüuloj : mi ricevis , *179; 
inviton kaj programon de tiu interesplena kongreso en Bentvelt ĵi > r  

apud Haarlem (Holando) de la 26a de Julio ĝis la 30a. Mi volonté cino 
sendos la paperojn al la interesuloj. Almenaû unu delegito de nia n 
Ligo devus partopreni. Ni ne forgesu ke tiu organizaĵo helpas ^sql 
niajn kuraĝajn fratojn, kiuj rifuzas militservi. j

L. Calloens. T

9. a Wa H^onercfto

Kvankam jam de longe paginte la kongreskotizon, neniam îrrnir 
antaüe mi tiel longe hezitis antaŭ ol preni decidon : eu al Ostendo obns 
aù resti hejme ! Fine, unu tagon antaüe (la Loka Kongres Komi- -une 
tato pardonu min) mi telefonis al Sro. Snykers, eu li ankorau dcio 
havas ĉambror liberan. Post jesa respondo mi diris al la edzino : j : oni 
«Morgaü je la 14.30a horo ni foriros per la ŝtata poŝtŝippo «Prins ] ?.nn< 
Léopold» al Ostendo»! ’

Ho, Antverpenaj partoprenintoj, kiuj vojaĝis per vagonaro, vi iv ,o
malpliigis viajn kongresajn ĝojojn! car ne nur ni faris belan rmlei
vojaĝon laŭlonge la neniam sufiĉe laüdebla Skeldo kaj Flandra /ibn
marbodo,, per bela luksa sipo, sidantaj en facilaj seĝoj, sed bsg
ankaü ni ŝparis monon, car la vojaĝkostoj estis malpli ol la elspezo os9q;
por la vagonaro, malgraü la rabato.

Tuj post la alveno en la haveno je la 19.30a horo, ni rapidiĝis |  < i ĝ i b  

al la akceptejo, kie ni ricevis nian «koverton» kaj bele prilaboritan nnJn 
programon. De tie oni kondukis nin al la hotelo «METROPOLE» ; <3JC
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kie Sro. Snykers nin afable akceptis kaj pilotis al nia ĉambro. 
(Okazas multfoje, ke la last-alvenintoj trafas la plej bonan loĝa- 
don) ' En la hotelo ni renkontis malnovajn kaj novajn samideanojn, 
kiuj nin ĝoje bonvenigis. Speciale la revido de Fino. Terryn estis...’ 
kortuŝa! ĉar ni jam vespermanĝis en la ŝipo, ni tuj iris al la 
Granda Placo, kie ni alvenis sufiĉe frue por ĝui la himnon Espe- 
antan, kiel lastan numeron de la sonorilar-koncerto. De tie ni

iris al la «8 horoj-domo» kie okazis interkonatiĝa kaj kabared-
vespero.

La «Samideanaj Boys» el Kortrijk zorgis por bona kant- kaj
dancmuziko.

La prezidanto de la L.K.K. Sro. Snykers bonvenigis nin kaj 
eligis la plej bonajn dezirojn por la sukceso de la jubilea kongreso. 
Sro. Roelants enaüguris la novan flagon de la Ostenda grupo. 
Dume la Ligestraro en aparta salono kunsidis kun la reprezentan- 
toj de la grupoj por prepari la tagordon por la morgaùa tago. Es- 
tis jam la unua Pentekosta tago kiam ni disiris...

Dimanĉo.
Je la 10a matene okazis diservo kun Esperanta prediko de lia 

pastra moŝto De Coene. Decas honore saluti la eminentulon, kiu 
ceestis ĉiujn la 5 kongresojn, predikante, propagandante, kaj...
ĝojigante.

Je la lia ni marŝis malan taü la grup-standardoj al la urbdo- 
mo, kie nin akceptis la skabenaro nome de la urbo Ostendo. Pro 
foresto de la urbestro, la skabeno Vroome ĉirkaŭita de siaj kolegoj 
aüskultis la paroladon de Sro. Snykers, kiu prezentis la kongres- 
anojn kaj dankis la urbestraron por la afabla akcepto. En bona 
nederlanda lingvo la skabeno respondis. Lia parolado estis je 
granda scio de la historio de mondlingvoj; li konstatis ke Espe
ranto fine estas la solvo de la mondlingva problemo. Li ne dubas 
. e Esperanto fine venkos. La kongresanoj varme aplaüdis. Poste 
Sro. Calloens, nome de la Flandra Ligo Esperantista, salutis la 
urbestraron, laüdante la bonajn kvalitojn de Ostendo, kiel kon- 
gresurbo. Nia franca samideano, Sro. Masselier, militblindulo kaj 
prezidanto de la Internacia Ligo de la militblindulaj Esperantis- 
toj tutmondaj, ankaü alparolis la skabenaron en Esperanto. Sro. 
Lenaers tuj tradukis flandralingve lian paroladeton. Ankaü la 
blinda samideano PASCAL, el Bruselo, parolis kelkajn vortojn. 
Glaso da vino kaj sigaro (tiu lasta nur por sinjoroj) oferitaj de la 
urbo por la sukceso de la kongreso havigis al ni novajn fortojn por

La Jubilea Kunsido
en la konsilantara salonego de la urbdomo, kiu evidentiĝis ne su-
fiĉe granda por la kongresantoj, car multaj el ili devis resti 
starantaj !

Al la estrartablo prenis lokon Sroj. Calloens; Debrouwere, 
Isekietario, Bassleer, kasisto; Van Durme, redakci-sekretario;
Rain.son vic-prezidento kaj Fino. Terryn por la Flandra Esperanto 

flnstituto.
Sro. Calloens malfermas la kunsidon. Li estis esperinta ke Sro. 

Karnas, la Prezidinto de la la Kongreso povus partopreni al la 
kongreso, precipe por elparoli la jubilean paroladon, sed bedaürin- 
de la sanstato de Sro. Karnas malhelpas tion. Mallonge Sro. Cal-
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loens memoras pri la antaüaj kongresoj en Antwerpen, Aalst, 
Kortrijk kaj Mehleno, kaj kun ĝojo konstatas ke malrapide, sed 
konstante kreskas F.L.E. malgraŭ ĉio.

Sro. Debrouwere laŭtlegas la sekretarian raporton el kiu spe
ciale estas menciinda, ke la propagando pli kaj pli enpenetras en 
la malgrandajn lokojn. Tion pruvas la aliĝo de grupoj el Lichter- 
velde, Oudenaerde, Lede kaj aliaj urbetoj kaj vilaĝoj.

La raporto de la kasisto estas sufiĉe kontentiga. Li konstatas 
ke ni almenaŭ ne suferas je deficito.

La tagordo enhavas 2 gravajn proponojn. Per mallonga sed 
fortika parolado Sro. Calloens klarigis ke, se ni volas konservi nian 
ŝatatan organon «Flandra Esperantisto», nepre estas necese 
plialtigo de la kotizo ĝis 20 frankoj jare. La propono estas aprobata 
sen ia kontraŭdiro aü rimarko, silente kaj energie, ĉiu sentas ke 
ĝi estas neevitebla por la ekzistado de la revuo.

Ni esperu ke ĉiu kongresano povu konvinki la ne partopre- 
nintojn pri la neceseco!

Poste la prezidanto pritraktas niajn rilatojn kun la Universala 
Esperanto Asocio. Malgraŭ multaj klopodoj, interŝanĝo de leteroj 
k.t.pl. la Ligo ĝis nun ne sukcesis esti konsiderata kiel landa 
asocio. ĉu ni daŭrigu niajn klopodojn aŭ ĉu ni restu izola unuiĝo? 
Sr. Wadham, delegito de U.E.A. en Londono klarigas la vidpunkton 
de la U.E.A. estraro. El tio ni ekscias ke tiu estraro ne estas kon- 
traŭ nia aliĝo, sed ŝajnas ke laboras sekretaj fortoj malantaŭ la 
kulisoj, kiuj sukcesas daŭre prokrastigi de la ni deziratan rezulton. 
Sro. Calloens dankas Sron. Wadham, kaj denove deklaras ke nia 
Ligo estas libéra de politikaj tendencoj. Dum la 26a Internacia 
Kongreso denove la afero estos pritraktata. Ni esperu je Stokhol- 
mo !

Nun komenciĝas la laütradiciaj salutoj. Por Britujo (10 parto- 
prenantoj) salutas Sro. Wadham; por Francujo (7 partoprenan- 
toj ) Sroj. Dewal kaj Curnelle, kiu laŭtlegas tutan programon por 
kongreso okazonta la lOan de Junio en Saint Orner kaj kore invitas 
la flandrojn. Ankaü Sro. Masselier salutas; estas la 4a flandra 
kongreso kiun li ĉeestas, fiera li estas pro la flandra sango, kiu 
fluas ankaü en liaj vejnoj. Li finas per kortuŝa deklamaĵo. Fino. 
Simonis, nederlandanino, parolas «el propra nomo». si pensas eble, 
ke si estas le ununura nederlandanino, sed ne scias ke pli ol unu 
en Flandrujo loĝanta Nederlandano ĉeestas. ŝi konsilas al la flan- 
droj, fari pli da propagando en Nederlando por iliaj kongresoj. 
Sekvas Sro. Inĝ. Glück, êeko-Slovako, profesoro ce la Ceh-Insti- 
tuto.

Kaj nun la indiĝenoj ! Sinsekve parolis pli malpli flue, pli 
malpli sprite, sed ĉiuj entuziasme, la reprezentantoj el Aalst, Aer- 
schot, Antverpeno, Bruĝo, Bruselo (kiu kore invitas por la 6a 
flandra kongreso, pentekosto 1935 en Bruselo), Kortrijk, Lede, 
Leuven, Mehleno, Nieuwpoort, Oudenaerde, Roeselaere, Harelbeke, 
Lichtervelde, Mortsel, Ronse kaj Ostendo. ĉu el tio ne klare mon- 
triĝas, ke la Esperantista reto de nia Ligo vaste etendiĝas super 
tuta Flandrujo? Flandraj Esperantistoj plidensigu tiun reton! La 
lasta salutanto estas pastro De Coene. Li finas dirante : Vivu 
Ostendo ! Vivu la Ostendanoj !
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La prezidanto komunikas ke partoprenas 204 personoj el kiuj 
15 el Ostendo kaj ke venis salutleteroj el Nederlando kaj Stokhol- 
mo, kaj saluttelegramo de Sro. Maekelberg, gardisto de la Izerturo. 
Li proponas sendi jenan telegramon al la konferenco en Vieno : 
«Kongreso Flandraj Esperantistoj deziras egan sukceson».
Aplaüde aprobita.

Solene Sro. Calloens fermas la kunsidon de la 5a kongreso 
Dume Sro. De Boes el Ronse ŝteliras al la pordo kaj en gard- 
staranta pozicio, kun granda kapkovrillo en la mano, faras sian 
ĉiujaran devon, tio estas kolekti kiel eble plej muite da mono de 
la elirantoj. La rezulto estas 229,80 frankoj, kiuj gajigas la viza- 
ĝon de la kasisto. De la urbdomo ni iris al la ejo «NIA DOMO» por

La Bankedo.
Se nur unu numero de la programo estus estinta «jubilea» 

tiam certe la bankedo! Neniam dum la 5 flandraj kongresoj oni 
regalis nin tiel, kiel nun. Pasintan jaron, ni aŭdis el Brusela buŝo; 
tio estas 15 franka bankedo por 25 frankoj. Nun mi diras : Se vi 
kapablas liveri tian bankedon en Bruselo, kian ni ĝuis en Ostendo, 
tiam mi jam nun enskribas! Partoprenis 133 personoj. De tempo 
al tempo ni kantis el la zorge kunmetita kantlibro, eldonita de 
la L.K.K.

Dum la deserto, la toastoj sekvis unu al alian : Sro. Calloens 
trinkis je la sano de la angloj, la angloj trinkis je la sano de la 
francoj, la francoj por la nederlandanino; tiu ĉi por la ĉekoslo- 
vako Sro. Glück, kiu siavice petis minuton da silento por remé
mora al la Majstro. Sro. De Boes trinkis je la sano de la Sinjorinoj 
kaj fraülinoj, kaj, kompreneble, iu de la ina sekso je la sinjora 
saneco!

Post la bankedo, ni malantaŭ niaj standardoj marŝis al la 
bandomo, sur kies ŝtuparo okazos la fotografado. Ne malpli ol 15 
foje oni fotografis nin... sed la oficiala fotografisto restis for! Pro 
tio la

Esperantista festo
malfruiĝis je horo. Post deklamaĵo de Sro. De Kegel kaj diversaj 
fortepian- kaj akordeon- ludoj, la estraro disdonis la diplomojn 
al la laüreatoj de la Flandra Esp. Instituto. La eksterlandaj sami- 
deanoj transdonis la diplomojn al la diplomitoj. Kun miro mi 
konstatis, ke nur malmultaj diplomitaj ĉeestis. Dum la antauaj 
kongresoj preskaŭ ĉiuj diplomitoj persone ĉeestis. ĉu la grupoj ne 
povas zorgi ke estonte ili ĉeestu, ekzemple pagante la kongreskoti- 
zon aü la vojaĝkostojn por ili?

Sekvis la unuakta teatraĵo : «Lenjo el le êielregno», prezen- 
tata de la Aalsta Grupo «Pioniro». Kvankam mi ĝin vidis por la 
3a aŭ 4a fojo, ĝi estas ĉiam kvazaŭ nova por mi. La geaktoroj 
rikoltis varmn aplaŭdon, sed... ĉu «Pioniro» en Bruselo ne povas 
zorgi por io nova? Je la 21a horo

La Granda Balo
komenciĝis. ŝajnis kvazaŭ la nombro de la gekongresanoj duobli- 
ĝis, tiom da kruroj mi rimarkis svebantaj sur la dancplanko, 
gvidataj de unu el la plej famaj orkestroj el la urbo. eu nuntempe
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estas imagebla balo sen la tiel ŝatata «Gefratiĝa Danco»? Pli ol 
unufoje oni ĝin dancis kaj tiam la ĝojo kaj gajeco atingis plej 
altan gradon. Je meznokto ni devis foriri, lasante la gedancemuloj 
en plena ĝojo! ĉar nia oficista devo vokis nin al Antwerpeno. Mia 
ĝenerala impreso estas, ke el ĉiuj vidpunktoj la 5a kongreso de 
la Flandraj Esperantistoj estis vere jubilea kongreso por kies or- 
ganizo antaŭ ĉiuj, Sroj. Snykers, Troch, Roelants, Houppe kaj 
plie ĉiuj Ostendaj samideanoj méritas ĉies tutkoran dankon!

Raportinto.

LA GAJA LUNDO
Kvankam la Dimanĉa balo akurate finis je la 26a, kiel men

dis la programo, jam frumatene revivas la Esperantistaro en la 
diversaj loĝejoj. Pianoj ludas, gejunuloj kantas krias dancas!

Tiuj, kiuj ne ĉeestas la jarkunveno de la F.U.K.E. unu post 
la alia aperas sur la Granda placo kaj je la 10 1/2 impona pro- 
menadantaro fluas tra la ostendaj stratoj al la

Kursalo, kiu estas malplena kaj forlasita de ĉuij, la malriĉulo! 
Tarnen la fama orkestro... ripetas ĝiajn plej belajn «Verdajn» 
muzikaĵojn por la sekvonta koncerto!

La Verdstelportantoj, (la stelo vere estas de unua grandeco!), 
tre respekte kaj tre solene eniras la salonon de la Ambasadoroj, 
vizitas la koncertsalonon, vagas supren por admiri la bruan 
maron... de malantaü dikaj fenestroglasoj, post kiuj ili ne sentas 
la akran venton...

La Kursalo de Oostende certe donas impreson de riĉeco kaj de 
aristokrateco, kun ĝiaj luksaj salonoj kaj mebloj.

Remalsuprenirante nin denove trafas la muziko de la orkes
tro, kaj ni vidas pli ol unu el ni, kiu preskaü pie kaj timeme eniras 
la ludsalonon, kun ĝiaj grandaj verdaj tabloj, tabloj sur kiuj ne 
kuŝas la kutimaj gagnitaj aü perditaj monsumoj; verdaj tabloj : 
signoj de espero aü... de malespero! Ni préféras Verdajn stelojn, 
eu ne! Antaü ke ni forlosas la palacon la gesamideanoj estas kva- 
zaü frapataj de fulmo pro la dancleciono de malgranda, o tiel 
ĉarma (!) baledo. Pianisto kaj violonisto jazbandas la konatan 
kanton de 1’ «Tri Porketoj»... pinpin, pinpin, pin, pin, pin!... pin! 
pin! pin!... pin! pin! pin!... Tralalala... la la la...

La impreso estas tiel impona ke la gvidanto de la grupo ne 
kapablas forigi la vidvolemulojn, (precipe la ne-inoj!). Sed feliĉe 
ne necesas voki la policanaron!

Elirante ni vidas samideanon, kiu jam dancas la konatan 
«Morton de la Cigno». Jen trafa ekzemplo de la influo de la danco 
en la moroj de l’popolo !

Gaje babilante la grupo sin direktas nun al la banpalaco sur 
kies stuparo finfine okazas la oficiala fotografado, (kiu la antaüan 
tagon falis en la akvo, sed ne miru pri tio, ni ja estas apud la 
maro, eu ne?)

Poste la gekongresanoj eniras la palacon por naĝi... kaj rigar- 
di naĝi en trosomera atmosfero. La promenado daürigas tra la
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«drinkejo» de la minerala fonto, laülonge la mardigo, kie kontraüe 
regas trovintra vento.

La Ostendanoj marŝas antaŭe kaj baldaü super digo kaj maro 
resonas la gajaj kantoj de la pacaj batalantoj.

La amuza ekskurso finiĝas meze la «Braderio» de la fiŝistha- 
venkvartalo, kie la kongreso, anstataü danci, veturas sur infan-
bicikloj kaj rajdas sur lignaj ĉevaloj!

* * *
Post la komuna manĝado la verda karavano marsas al la 

Palisaro. Multaj enŝipigas por ekkonatigi kun la maro, kaj la aliaj 
de sur la digo sekvas per la okuloj la marvojaĝantoj, kiuj lulegas 
en la sipo, pli arde ol en kirmesa balancilo, kaj ili konstatas ke 
vere tie ne estas la «ĉielregno», ĉu ne, Lenjo?

Jus kiam niaj maristoj revenas en sendanĝera haveno, la 
majesta ŝipo, kiu forveturigas niajn anglajn samkongresanojn, 
pasas, kaj koraj adiaüaj salutoj estas interŝanĝataj... kaj spon
tanée sur la ambaü sipoj eksonas la malnova «Nova Lun’...»

* * *
Ankaü sur la diversaj vagonaroj, kiuj poste hejmenveturigas 

la samideanojn al Francujo, al Nederlando kaj al ciuj anguloj de 
Flandrujo, ni aüdas la eterne novan :

«Sub Signo de la Nova Lun’!»
Oostendaj samideanoj ni dankas Vin ĉiujn por tiu gaja 

lundo... kaj por la aliaj belaj kongrestagoj.
POL VARENS.

La redakcio korege dankas la 2 samideanojn kiuj redaktis la 
ci suprajn raportojn, kaj esperas ke ĝi povas ankoraü kalkuli sur 
ilia bonvolemo dum estontaj kongresoj.

H. V. D.

SUBTENO POR LA REVUO
Dum la kongreso, post la oficiala kunveno : 229,80 fr. — Sro 

Van As : 10 fr. — Pioniro, Aalst : 10 fr.

NS sentait lie...
En nia maja numero, la 7a linio el paĝo 171 forfalis, kaj tro-

viĝis paĝo 170 (4a linio). Eble, la plimulto el niaj legantoj iam 
korektis tion.

NTafrishkaptado troviĝis anstataü Marfiskaptado. (O Ve! Pre- 
sisto!) (Ankaü en la maja numero.)

La raportoj de la grupoj devas nepre alveni ĉe la redakcio an- 
taü la 10a de la monato.

Nova jarkolekto komeciĝis. Bonvolu tuj repagi la kotizon 
(Enlanda kotizo : 20 fr. — Eksterlanda : 5 belgoj).

Kelkaj el niaj kunlaborantoj skribas la artikolojn sur la 2
flankoj de la papero. Sed presisto ne akeeptas tion kaj ni devas
transkribi la tutan artikolon. Skribu do nur sur unu flanko de via 
papero.



In ter  Mi
ANTWERPEN. — FLANDREMA GRUPO ESPERANTISTA. — 

Kelkaj membroj ĉeestis la kongreson en Oostende kaj pasigis tiujn 
tagojn en vera Esperantista atmosferó. Ofte ni priparolos poste 
tiun kongreson, dum la êiusemajnaj kunvenoj. La lan de julio, 
nia grupo partoprenos la 2an flandran kantfeston en la Sport- 
palaco (Merksem). Ni jam ripetis la kantojn helpe de nia vigla 
régula kantgvidanto. Ni ege esperas renkonti tie multajn geespe- 
rantistojn el Flandrujo.

BRUSSEL. — N.E.L.E. — Mardon la 29-an de Majo okazis, en 
nia ejo, nia ĝenerala jarkunveno. Ni unue aüdis la raporton de la 
sekretario, kiu detale pritraktis nian imponan laboron farita dum 
la jaro 1933-1934. Sekvis la jarraporto de la kasistino, ĝi montris 
al ni grandajn en- kaj elspezojn kaj nur relative malgrandan pro- 
fiton. Sekvis la raportoj pri la biblioteko kaj pri la komerca kaso 
kiuj troviĝis en pli bona stato.

Laüstatute la estraro poste eksiĝis kaj okazis la elekto de la 
estraranoj por la nova jaro. Estis unuanime elektataj : S-o J. 
Vandendooren prezidanto, s-o E. Cortvriendt sekretario, s-ino E. 
Sindswad kasistino, s-o R. Loeckx helpsekretario- protokolisto kaj 
s-ino I. Druant bibliotekistino-komerca kasistino.

Per entuziasmaj aplaüdoj la grupanoj salutis la novajn 
estraranoj n.

Sekvis la elektado de la anoj de la organiza komitato de la 
sesa Flandra kongreso, okazonta en Brussel je Pentekosto 1935.

Post novaj voĉdonoj estis elektataj : s-o J. Vandendooren
prezidanto, s-o E. Cortvriendt sekretario, s-ino I. Druant kasistino, 
ceteraj komitatanoj estas s-oj K. Steegmans, H. Rainson R. 
Loeckx, kaj F. Cornelis.

Sub gvido de tiuj estraroj N.E.L.E. povas, kun fido, enpaŝi la 
novan jaron kiu antaŭvidiĝas laborplena sed despli fruktodona 
por la kara Esperantomovado.

KORTRIJK. — ESPERANTISTA GRUPO. — Merkrede, 4-an 
de Julio, monata kunveno.

Merkrede, 11-an de Julio, dua surprizpromenado al ne antaŭ- 
konata celo. La grupanoj kunvenas Verruelaan, apud «Kapel ter 
Putje»; foriro akurate je la 8-a vespere. Ne venu post la fiksita 
horo car vi ne trovos la direkton... Partoprenu multnombre la 
«radio» promenadoj tra la belaj ĉirkaŭaĵoj de la urbo !

— Dimanĉe, 22-an de Julio, ekskurso al Oostduinkerke; ra- 
pidu por la enskriboj car la aütobuso enhavas nur 42 sidlokoj. 
Foriro laü la vojo Roeselare, Diksmuide, Nieuwpoort : reveno laü 
Veurne, Yper, Meenen. Partopreno : 15 fr. Estas ebleco por tre 
bona tagmanĝo en la hotelo de S-ano Benoit, prezo 11.— fr. in- 
kluzive servmono.

LEDE. — «LA ESPERANTA STELO». — La rezulto de la ek- 
zameno kiu okazis la 25-an de Marto estas brila. La 10 geparto- 
prenintoj ĉiuj akiris la diplomon kaj inter ili 4 kun la plej granda 
distingo. Tiu okazo faris tiel bonan impreson en la jam simpa-
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tianta cirkaŭaĵo ke kelkaj esprimis la deziron esperantistiĝi. 
Tiurilate jam ekzistas planon por la vintron estontan.

Kiel promesite, la 16-an ni faris la kontraüviziton al «Pioniro» 
kie precipe estis priparolitaj la lastaj aranĝoj por la kongreso kaj 
la forirhoro al Oostende.

La impreso de nia 5a vere estas grandioza, kaj estas nia nura 
deziro ke la promesitaj fruktoj estos abundaj por nia kreskanta 
penso. ĉiuj geledanoj (ankaü la malsanuloj) bedaüris ke li jam 
devis forveturi, sed en nia koro parolas la forta promeso : Bruselo 
vidos nin duobla multnombre.

MECHELEN. — LA ESTONTO. — La monato Julio estos certe 
unu el la plej interesaj de la jaro.

Ni speciale atentas niajn membrojn al la ĝenerala kunveno 
de la 6a, kiu okazas en la etaĝa salono de la urba biblioteko. Es
tas stranga fakto, kvankam tiu ejo sin trovas meze la urbo ke 
malpli da anoj ĉeestas tiun kunvenon.

La 13an de Julio okazas nia Or-spronaj-Festo en la hejmo 
de nia sekretario, Tesschestraat, 9. La sekretario esperas ke la 
festeto estas tiel bone ĉeestata ol pasintjare. êiuj preparu ion spe- 
cialan kaj ekzercu la voĉojn.

Fine restas nia letervespero, pri kiuj la membroj trovas pliaj 
informoj en nia «Loka Informilo». Letervespero certe estas unu 
el la specialaĵoj de Esperantujo. Se la membroj ĉeestas régulé kaj 
akurate venis je la fiksita horo ni certigas ke la Vendredaj kun- 
venoj ĉiam estos pli ol interesaj kaj agrablaj. Ni eĉ intencas fari 
promenadajn kunvenojn... en la provinca parko dum la someraj 
monatoj.

OUDENAARDE. — AL PACO. — Niaj gesamideanoj ne perdas 
kuraĝon. Ui jam propagandas por la nova kurso komencota. 
Kvankam ne multnombraj, ili ĉiam tre regule kunvenas kaj 
pritraktas interesaj n punktojn.

La ĝenerala kunveno estas diskonigata per sciigiloj, kaj ra- 
porto estos forsendota al la monata revuo.

OOSTENDE. — ESPERANTISTA GRUPO. — La 26an de Majo 
La LKK kunvenis en Hotelo Métropole por priparoli kaj aranĝi la 
postkongresajn aferojn. Kiel la budĝeto montris, ĉio estis bone 
aranĝita.

La 3an de Junio nia grupo kunvenis por fotografigi nin kun la 
grupa flago, ĉe la monumento al la militviktimoj. La fotografajoj 
bone sukcesis.

La lOan de Junio 12 ope, ni aranĝis bicikloveturadon al la 
arbaroj de Lophem en la ĉirkauaĵo de Bruĝo. Pasante nun jus 
Oudenburg; ni remarkis ke tie okazis kirmeso kaj kompreneble 
je nia reveno ni haltis tie por ankaŭ ĝui iom de la loka kirmeso, 
kie ni bonege amuzis nin. Precipe la kirmesan balon ni tre ŝatis 
kaj ni tute ne intencis foriri sufiĉe frue por alveni en Ostendo 
ĉirkaŭ la 8a, kaj tiel la horetoj forflugis kaj vidante la horloĝon, 
ni konstatis ke estis jam la 9a horo. Tute ne, ni povis resti pli 
longe kaj tuj preninte nian biciklon, ni forlasis Oudenburg, 
dirante ke estis tre domaĝe ke oni ne kunportis sian biciklan 
lampon! Nun ni devis rapidi nin kaj iom antaü la eknoktiĝo ni 
alvenis hejme.



ciu kontente pri tiu vetureto esprimis la deziron refoje aran- J oj 
gi ion tiel. La propono estis aprobita kaj jen la programo. I

La 17an de Junio , veturado al la Flandraj montoj kie ni in 
ceestos ia gefratigan feston. Kune kun ia V.T.B. anoj ni forlasos J ó o z  

Os tendon je la 7a matene.
La 24an de Junio veturadeto al Oost-Duinkerke kie ni vizitos I aoJ 

en la dunoj la «Hoogen Blekker» (Alta dunparto de kie oni havas j zbv 
malproksiman rigar don). Ni foriros je la 13a horo.

La lan de Julio al Knocke kaj vizito al «Patrino Siska» foriro oii' 
10a matene. I

La 8an de Julio al Ghistel. Tre apude al Ostendo, nur 11 kilo- J -ol. 
metroj, sed okazos tie kirmeso kiel en Oudenburg kaj vi kom- -rni 
prenas eu ne?

Ni kutime foriras de la «Vander Zweep Placo». I
Do vidu, tio estas nia programo.
Intertempe ni preĝos kaj petos, je Dio ke il prizorgu al ni j in 

belan veteron. 1
Se ekzistus okazo renkonti gesamideanojn en la nomitaj lokoj J (o  ̂

ni tre ŝatus tion.
Du anoj de nia grupo intencas fari biciklan veturon al Wal- 1 -Le’ 

cheren dum la monato Julio. Interesuloj kiuj eble dezirus akom- 1 -ra< 
pani ilin, povas interrilati kun Marcel Troch, nia sekretario. ’

Okaze de la Yzer pilgrimado, ankaü ni decidis bicikle veturi f in/c 
tien. Ni tre esperas renkonti en Dixmude amason da gesami- -im 
deanoj.

La 2an de Julio ni atendas la alvenon de 2 ĉekoslovakanoj 4 j.on, 
kiuj forlasis ilian landon bicikle la llan  de Junio. La personoj ' (on 
estas korespondantoj de anoj de nia grupo.

Gis nun ni havas en nia «Ora Libro» la subskribojn de Anglaj, | 
Francaj, Nederlandaj, Germanaj, Aüstraliaj, Hispanoj kaj Danaj J (un. 
Geramideanoj kiuj vizitis Ostendon kaj nian grupon.

RONSE. — LA PACA STELO. — La loka grupo sin préparas 1 ajsu 
por inde festi la kvinjaran ekzistadon, kaj pro tio, la salono kun- I -nu 
vena estos belege ornamita. La estraro ankaü préparas tre agra- -b'i? 
blan vespermanĝon, tiel por la malsatulojn kiel por la soifuloj. Ni . ru  . 
alvokas ĉiujn gesamideanojn por ĉeesti la ĝeneralan kunvenon » non 
kiu okazos la 18an de Julio. Dum tiu monato, ni organizas por la j el j  

tutunuan fojon«surprizan» vesperon, por kontentigi la mult- j -Jlu 
postulantajn personojn.

Por la sekvanta monato, ni diskonigos en tiu ĉi revuo la re- I -oi 
zultaton de nia kvinjara movado. j

Samideanoj ! ne forgesu la ŝparkason por la venonta kongreso. j o-r

ESPERANTO UZATA EN KOMERCA REKLAMO. Presejo H H 
BRAEKEVELT, Statiedreef 177, Roeselare, dissendis en la tuta sfrjj 
urbo, al komercistoj, funkciuloj, grupoj, tre grandan nombron da J ub i  

reklamsorbpapero. Kune kun flandralingva sorbfolio ĝi ankaü |  u r r A i  

kunsendis apartan sorbpaperon, kun teksto en Esperanto.
Tiu reklammaniero ne nur utilas laü komerca vidpunkto, sed , b9a 

certe el ĝi la loka espéranto agado profitas.
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